
सहा ठिपक ेः
लुइ ब्र लची कथा

ल ेः ज निफर ब्रायेंट 
चचत्रेः बोररस कुललकोव्ह 
मरािीतेः प्रभाकर िािावटी



लुइ ब्र ल पाच वर्ााचा असतािा त्याला काहीही ठिस िास  झाल . 
तो डोळयाांिी आांधळा झाला होता. तो फार हुर्ार होता. 
इतराांसारख  आपल ही आयुष्य असाव  अस  त्याला वाटत होत .  
वाचिाच  त्याला फार व ड. 

पॅररसच्या अांधशाळ तसुद्धा आांधळया लुइसािी पसु्ततकां  िव्हती.   

म्हणूिच आांधळयाांिा क वळ बोटाच्या स्तपशााि  ओळखता य ईल 
अस  इांग्रजी बाराखडीतील सवा अक्षराांची क वळ सहा ठिपक  
वापरूि रचिा क ली. अशा प्रकारच्या क्ाांतीकारी रचि चा  वापर 
जगभरातील सवा ि त्रहीि अजूिही करत आह त.  

प्र रणािायी व्यक्ततमत्वाची ही कथा ज निफर ब्रायांट या ल खखक ि  
साांचगतल  आह . व त्यासािीच  पूरक चचत्र  बोररस कुललकोव्ह 
यािी काढल  आह त. ि त्रहीिाांच्या आयुष्यात प्रकाश ककरण आणू 
शकणारी ही कथा जगभरातील अि काांिा लशकण्यासािी प्रवतृ्त 
करत आह .  



ज्या प्रकार  मािव जात मुद्रण यांत्र शोधणाऱ्या गुट न्बगा ला 
ऋणी असल्याप्रमाण  आम्ही सवा अांध लुइ ब्र लच  चचरऋणी 
आह त. 

- ह लि क लर  



लुइ ब्र लची बाराखडी 

कॅपपटल अक्षरासािी

सांख्य सािी



माझ्या जन्म ठििी माझ्या वडडलाांिी सवा श जाऱ्या पाजाऱ्याांिा 
बोलावूि “हा माझा मुलगा!” म्हणूि साांचगतल . जमल ल  सवा 
मिाला य ईल तस  बोलत होत . “फारच हडकुळा आह . फार 
ठिवस जगणार िाही.” इ.इ. 



तरीसुद्धा मी क्जवांत राठहलो. मी अगिी लहाि असतािा फार चालाख 
होतो. माझ  डोळ  सतत सगळीकड  कफरत असायच . टक लावूि बघायच . 
आईचा लाडका च हरा..., माझा सजवल ला पाळणा..., ट बलावरील ब्र डचा 
तुकडा...  ह  सवा बघत होतो. 

मी वयाि  वाढत होतो तस च 
शरीराि सुद्धा... माझ्या भावाच्या पािीवर 
बसूि िकुािात जायचो. बठहणीांच्या बरोबर 
कोंबड्यािा िाण  घालायचो. गावातल  लोक 
“ककती छाि ठिसतो!” अस  म्हणायच . 
“हुशारसुद्धा...”

मी तीि वर्ााचा असतािाच गावातील सगळयाांची िावां 
साांगत होतो, अस  माझ्या बठहणी साांगतात. टोपलीतील अांड  
मोजत होतो. झाडावर ककती पक्षी बसल ल  आह त, ह सुद्धा 
मोजत होतो. ऐकल ल्या गोष्टीतील सवा िावें मला पाि 
असायची. 



वडील काम करत असतािा मला मजा वाटायची. लाांब लाांबिू ख डूत 
त्याांच्याकड  यायच . घोड्याांिा लागणाऱ  खोगीर, लगाम, चाबूक इत्यािी 
चामड्याच्या वस्ततू त  करूि घ्यायच . वडील मिापासूि काम करायच . 
त्याांच्या हातात जाि ूहोती. चामड्याला ियपणा आणण्याची हतोटी 
होती.  

मलासुद्धा माझ्या वडडलासारख  व्हाव स  वाटत होत . त्याांच्या कुिल्याही 
हत्याराांिा हात लावल  की “हात लावू िको!” अस  ओरडायच . परांतु 
त्याांच  माझ्यावर फार प्र म. “लुइ, तू अजूि लहाि आह स, ब टा. मोिा 
होईपयतं जरा िमाि  घ !” अस  समजावूि साांगत होत .  



लहाि मुलगा, लहाि मुलगा... या शबिाांचा 
मला कां टाळा आला होता.   मी लवकर मोिा 
व्हायला हव , धष्टपुष्ट व्हायला हव , ही माझी 
इच्छा. माझ्या वडडलाांसारख  कामात तरब ज 
व्हायला हव ...  

कातडी मऊ असली तरी िाबण फारच टोकिार होत .  
“बाबा, बाबा...”



त्या ठिवसापासूि माझ  आयुष्य पूणापण  बिलल . 
िसाि  माझ्या डोळयावर बँड जची पट्टी बाांधली. “याला हात 
लावायचां िाही.” अस  बजावूि साांचगतल .

परांतु बँड जमुळ  मला त थ च खाजवाव स  वाटत होत . झाडावरील 
चचमणीएवढ  माझ  हात डोळयाच्या जवळ जाण्यासािी आसुसल ल  
होत . मी ककतीही िक  म्हटल  तरीही... रोगाची लागण िसुऱ्या 
डोळयाला लागली व डोळा निकामा झाला.  



मला काहीही ठिस िास  झाल . झाडां, पक्षी, कुणाचाही च हरा, 
ब्र डच  तुकड .... मी पाच वर्ााचा असतािाच आांधळा झालो 
होतो.  

ख ड्यातील लोक “अर , अर  लइु!” म्हणूि हळहळत होत . 
“ककती हुशार... परांतु याच  भपवष्य काळ  कुट्ट.. ”

माझ्या समोरच  जग अांधारमय झाल  होत . मी घाबरलो 
होतो. 

घरात चालतािा धडपडत होतो. खुची, िरवाज , लभांत याांिा 
टतकर ि त होतो. 
माझां शरीर िखुत होत. 

“ सयूा कुि  आह  ?” मी रडत रडत पवचारत होतो.



परांतु सूया काही ठिसला िाही. 
खखडकीच्या जवळ बसूि डोळयाांिा 
ि ठिसणाऱ्या गोष्टी कािाि  
‘बघण्या’ची सवय लावत होतो.  

तलँग, बँग, तलँग, बँग, बाबाांच्या कामाच्या व ळचा 
आवाज

स्तव्यूर्, क्स्तवर्, स्तव्यूर्, क्स्तवर्, स्तव्यूर्, क्स्तवर्, ...
घरातील बायकाांच्या स्तकटाचा आवाज. िकुािाला 
जात असाव त..  



तल्वाांप, तल्वाांप, तल्वाांप,
तल्वाांप,... सैनिकाांची कवायत...  

गर ्गर ्गर ् र ्र ्र ् .........
श जारच्या घरातील बाांधूि ि वल ल्या 
कुत्र्याच  गुरगुरण ..   

त्या कुत्र्याच िेुःख 
मी समजू शकत 
होतो...  



माझ्या घरातील सवा जण शतय होईल त वढ  माझी काळजी घ त होत . 
माझ्यासािी काही िा काही तरी करण्यासािी धडपडत होत . माझ्या 
वडडलाांिी माझ्यासािी व ताची खुची पवणूि ठिली.

मी रोज हळू हळू कािीच्या
आधार  एक क पाऊल पुढ  पुढ  
ि वत होतो.
टॅप, टॅप, टॅप, टॅप,...
घरापासूि गाडािपयतं ककती 
पावलां टाकाव  लागतील याचा 
ठहशोब मी करत होतो. 
घरापासूि मागची बाजू, 
कोंबड्याांच  खुराड , ब करी, 
पपिाची चगरणी... त थूि बाबाांच  
िकुाि... अशी पावलां मी 
मोजत होतो. 



माझ्या भावाि  लशटी कशी 
वाजवायचां ह सुद्धा 
लशकवल . प्रनतध्विी 
झाल्यािांतर वाट त   
अडथळा आह  ह  माझ्या
लक्षात य ऊ लागल .  

माझ्या बठहणी गवताच  मूळाक्षर करूि 
मला लशकवत होत . बाबा चामड्याच  तुकड  
वापरूि अक्षर तयार करत होत . पाटाला 
खखळ  िोकूि बोटाि  अक्षर ओळखण्याच  
तांत्र त्यािी मला लशकपवल .  

माझ्या आईबरोबर डॉलमिोचा 
ख ळ मी ख ळू लागलो. त्यावरील 
ठिपतयावर मी बोट कफरवूि 
आकड  ओळखत होतो.  



स्तपशा करूि झाडां, वास घ ऊि फुलां आखण आवाजावरूि पक्षी कस  
ओळखाव  ह  चचाच्या पाद्रीि  लशकवल .   पाद्री बायबल वाचत असतािा 
मी मि लावूि ऐकत होतो.  
“तुमच्याजवळ आांधळयाांसािी पुस्ततकां  आह त का?” एक  ठिवशी मी त्याांिा 
पवचारल .  
“सॉरी लुइ, िाही” पाद्रीच  उत्तर.  



मी थोडासा मोिा झाल्यािांतर इतर मुलाांबरोबर  शाळ ला जाऊ 
लागलो. पुढच्या राांग त बसूि त  ललठहत असतािा व जोर 
जोराि  वाचत असतािा लक्षात ि वत होतो.  
“तुमच्या जवळ अांध पवद्यार्थयांसािी पुस्ततकां आह त का ?” मी 
एक  ठिवशी मास्ततराांिा पवचारल . 
“सॉरी लुइ, िाही” मास्ततराांच   उत्तर.

माझ्यापवर्यी कुणाचीही 
िया िको. मला इतराप्रमाण  
ललठहण  वाचण  यासािी माझ  
स्तवतेःच च पुस्ततकां  मला हवी 
होती.



राजघराण्याशी सांबांध असल ल्या एका मठहल ला माझ्याबद्िल कळाल .  
नति  रॉयल स्तकूल ऑफ बलाइांड या सांस्तथ ला ललहूि त थ  लशकण  
शतय होईल का? याची पवचारपूस क ली. त्याांच  उत्तर आल .   
“अलभिांिि, लुइ!”



“त थ  अांध मुलाांसािी पुस्ततकां  आह त. अस  पाद्रीि  साांचगतल .”
बाबा आिांठित होऊि साांगत होत .  
“परांतु तू िहा वर्ााचा कोवळा मुलगा!” आईचा रडतया आवाजात सूर.  
“तुला त थ  पूणा वर्ाभर रहाव  लाग ल“ भाऊ.
“पॅररस फार मोि  शहर! आखण लाांबसुद्धा!” बठहणीांची धोतयाची 
सूचिा.

मी याांिा कस  समजाऊि साांगू? पुस्ततक वाचता य त िसल्यास 
आयुष्यभर “बबचारा ! लुइ ” ह च पालुपि ऐकत बसाव  लाग ल.  
“माझां तुमच्यावर भरपूर प्र म आह . परांतु मला जायलाच हव . ” मी 
निधाारपूवाक साांगत होतो.  



पॅररस य थील रॉयल स्तकूल हा काही राजवाडा िव्हता, ह  मला डोळ  
िसतािासुद्धा लक्षात आल . जाड  भरड  िमट अांथरुण, िमट 
खोल्या, युनिफॉमा घातल्यािांतर अांगभर खाज सुटत होती. ज वण 
गार गार. लशक्षकाांची िको त वढ  लशस्ततीचा बडगा. मोठ्या मुलाांची 
िािाचगरी, चोरी, मारपीट. मी फार िाराज होतो. 
ि हमीच घराची आिवण यायची.

तरीसुद्धा मी त थ  राहू लागलो. कारण या पडतया, जुन्याघराच्या 
कुिल्या तरी कोपऱ्यात आांधळयाांच्यासािी पुस्ततकां होती.  
“सवाात हुशार मुलाांिाच त  वाचायला लमळतील.” माझा लमत्र गॅबब्रएल 
साांगत होता.  
“मग मी ितकीच हुशार पवद्याथी  होईि.” माझ  उत्तर. 



अांध शाळ त लशकण  म्हणज  अांधारातील गुह त प्रव श क ल्यासारख च. 
आम्ही सवा लक्षपूवाक ऐकत होतो. लक्षात ि वत होतो. ऐकल ल्या 
गोष्टी म्हणूि िाखवत होतो.  
आम्हाला गाण  लशकवत होत . आखण चप्पल तयार करण  ह ही लशकवत 
होत . माझी बोटां पपयािो ककां वा चामड्याांच्या तुकड्यावर पविासायास 
कफरत होत . मला ललठहण  वाचण  याच च व ड.  

मी चाांगल्या प्रकार  अभ्यास करत होतो. व चाांगल्या प्रकार  
चप्पलसुद्धा लशवत होतो...... श वटी...  



तो भाग्याचा ठिवस आला. 
एक लशक्षक मला लायब्ररीत घ ऊि ग ला.  
“य थ  बस.” त्यािी आज्ञा ठिली.
काही तरी सरकूि ि वल्यासारख , उघडल्यासारख  
आवाज आला. “थड् ” ट बलवर फ कल ला आवाज.

“ह  बघ, श वटी सापडल . ” त्याचा आवाज
“पािाच्या फुगल ल्या भागावर बोटां कफरव. अक्षर कळू लागतील .”
पािाला हात लावल्या क्षणी मला माझी बोटां अक्षराांिा ओळखू लागल . 
प्रत्य क अक्षराचा  आकार मला ओळखीचा वाटत होता.  
यापूवी घरात गवत व चामड्याच्या तुकड्यापासूि  क ल ली अक्षर 
वाचण्याची सवय मला होती.  
ही सवा अक्षर िैत्याकाराच्या होत्या. एक-िोि वातय सांपल्यािांतर पाि 
कफरवाव  लागत होत .  
अजूि काही वातय. पुस्ततक सांपल . श वट...



“एवढ च?” मी पवचारत होतो. 
“अजूि भरपूर आह त. परांतु सवा अशाच प्रकारच .” मास्ततर साांगत होत . 
माझ्या हाताच्या पांजाएवढ  शबि. एका वातयासािी अधा पाि पुरत िव्हत .  
मी उसास  सोडत होतो. असल  श कडो पुस्ततक वाचल  तरी मी ककती 
लशकणार?



मी त्या रात्री ज वलो िाही. तसाच झोपलो. घरी परत जाव स  वाटू लागल . 
श वटी झोप लागल्यािांतर श जारच्या घरातील कुत्रा घराबाह र य ऊि जोर 
जोराि  भुांकत होता व माझ्या अांगावर धाऊि य त होता. माझा च हरा चाटत 
होता. मी मात्र जोर जोराि  हसत होतो...  ह  स्तवप्ि पडल .

“लुइ, लुइ ऊि, ऊि, ” गॅबब्रएल मला धतक  ि त उिवत होता.  
िसुऱ्या ठिवशी सकाळी..  
ह डमास्ततर आम्हाला बोलवत होत . 



सवा जण एका मोठ्या खोलीत जमल  होत .  “

फ्रें च सैन्यातील एका अचधकाऱ्याि  युद्धकाळात 
गुप्तपण  सांि श पािवण्यासािी साांक नतक ललपीचा 
शोध लावला आह . ह  डोळयाि  ि वाचता बोट 
कफरवूि वाचता य ण्यासारख  आह . आपण याचा 
वापर करू शकतो.  ” डॉ. पपनियर साांगू लागल . 

“तुम्हा सवांच्या हातात साांक नतक ललपी असल ली कागिाची चचठ्िी 
ठिल ली आह .  त्यातील ठिपक  व गव गळया प्रकारच  आवाज िशावतात.  
“ओ.. आत... बाह र...पोचल .. इ.इ.” ह डमास्ततर सागत होत . 



आम्ही मि लावूि ऐकत होतो. परांतु त  नततक स  
सोप  िव्हत . तोंडपाि करूि आिवणीत ि वत 
साांगणारा पवर्य तो होता.   
मी माझ्या हातातील कागिावर डावीकडूि 
उजवीकड  बोटां सरकवली.      
“माग  व्हा” मी ओरडलो. सगळ  हसायला लागल . 
ह  क वळ कागि आह . बाकी काही िाही.

मी अगिीच उतावळा झालो होतो. मी िसुर  कागि माचगतल . बोट पसरली. 
“सैन्याची रसि पोचली िाही”, 

“बरोबर, बरोबर.” ह डमास्ततराांचा होकार. 
सगळ  जण ओरडत होत .  



“हा सांि श कसा ललठहला अस ल ?” माझा प्रश्ि
“एक पाटी, एक लाकडी चौकट व टोकिार िाबण यासािी लागतात. ”
ह डमास्ततर साांगत होत . . 
“खालील कागि वर सरकव.” अस  म्हणत माझ्या हातात एक हत्यार 
ठिल . मी घाबरलो.  . “सांभाळूि!” त्याांिी धोतयाचा इशारा ठिला.

बाबाांच्या िकुािातील िाबणासारख  ह  हत्यार होत . मी अक्षरशेः 
घाबरलो.  
“कागिावर सांक तललपीतील ठिपतयाांची रचिा करत करत कागि पुढ  
सरकव.” ह डमास्ततराांची आज्ञा.  
मी काही आकार बिवत ग लो  व बोटां सवरत वाचायचा प्रयत्ि करू 
लागलो.



काही दिवसाच्या सरावानंतर मी त्यात तरबेज झालो. 
बोटाने वाचणे ही एक बौद्धिक कसरत होती. एक अफलातली 
कल्पना. युद्िकाळात तर भरपूर उपयुक्त. 
परंतु आमच्यासारखयांना फारच गुंतागुतीची. शाळेतील 

कुणालाही ती आवडली नाही. 
“एक साध्या  संिेशालासुद्िा हजारो दिपके लागायचे. व 
तसुेद्िा बोटात न मावणारे.” गॅब्रिएलला मी सांगत होतो.  
“एवढेच नव्हे तर कॅप्टनची ललपी ध्वनीसािी, अक्षरांसािी नव्हे.”
मी गॅब्रिएलला पुढे म्हणालो.   
“म्हणजे...”
“डोळे असलेल्यांच्यासारखे आपणही शब्ि व वाक्य का ललहू 
नये?”
हा माझा प्रश्न.



सांक तललपीच्या सांशोधिातील त  पठहल  पाऊल 
होत . परांतु त  नततक स  िीक िव्हत . 
आम्ही आांधळ . आम्हाला मागासल ल  अस  
समजायच .  
“कॅप्टि आमच्या बरोबर राहूि या सांक त 
ललपीत सुधारणा करू शक ल का?” मी
ह डमास्ततराांिा पवचारलो.  
“सॉरी, लुइ, त्याला यात रस िाही..” 
ह डमास्ततर

सॉरी, सॉरी ...हा शबि...



काही वर्ाापूवी माझ  वडील आपल्या कामासािी 
चामड्याच्या पट्या वापरतािा मी पाठहल  होत .  
मलासुद्धा तशाच पट्टया वापरावयाच  होत . 

सवा जण झोपल्यािांतर मी हळूच उिूि,
आवाज ि करता, पाटीवर कागि ि वूि 
ठिपतयाांची रचिा करू लागलो. त्यात हजारो 
प्रकार होत . पाि व बोटां िखूु लागली. 

सकाळी अगिी कमी व ळ झोपायला लमळत 
होत .



एक वर्ा सांपला, िसुरा सांपला.. व नतसरासुद्धा.. त्या 
ठहवाळयात मी पांधरा वर्ााचा झालो. ककत्य क व ळा 
मला बर  वाटत  िव्हत . 
परांतु मी गप्प बसणार िव्हतो.



मी श वटी चाचणीला तयार 
झालो.  

मी ह डमास्ततराांिा “मला माठहत िसल ल्या   पुस्ततकातील एक 
धडा वाचूि िाखवा. जरा हळू व स्तपष्ट..” अशी पविांती क ली.  
त  वाचू लागल . काठह लमनिटाांितर “सर, थोड  जास्तत 
व गाि ..,...” मी साांचगतल .
त  वाचत असतािा मी अक्षर व शबि सांक त ललपीत 
उमटवीत होतो. शबिशेः कॉपी करत होतो.  



माझ्या सांक त ललपीत िोि रकान्यात सहा ठिपतयाांची 
रचिा होती. डॉलमिोच्या सोंगट्याप्रमाण . प्रत्य क रचिा 
बाराखडीतील अक्षरां सुचवत होती. ह डमास्ततराांिी एक 
पाि वाचूि सांपवला.  “सांपल, बर का!” मास्ततर
म्हणाल . 

मी माझ्या वहीतील मागची पािां उलटली. व 
त्या पािावर बोटां सवरत भराभर वाचू
लागलो. 

“लुइ, लुइ, तू क्जांकलास..!” तोंड भरूि त 
माझी स्ततुती करत होत .  



ही बातमी सवािरू पसरली. अांध पवद्याथी या सांक तललपीचा अभ्यास 
करू लागल . “ ककती सोप ... ललहायलासुद्धा सुलभ... ”

माझ  लमत्र ललपीचा अभ्यास करत असतािा मला माझ्या वडडलाांची 
आिवण य त होती. त सुद्धा ठिवस रात्र काम करायच . पाि वाकवूि 
कातडी मऊ करायच . सवांिा उपयोगी पड ल अस  त  काम होत . 
मीसुद्धा सवांिा उपयोगी पड ल अस च काम क ल  आह .



लुइच्या सांशोधिाला एवढी मान्यता का?
हेलन केलरने म्हटल्याप्रमाणे संपूणण मानव जात मुद्रण यंत्राचा 
शोि लावणाऱ्या गुटेन्बगणला ऋणी असल्याप्रमाणे  आम्ही सवण 
दृष्टीहीन लुइ िेलला धचरऋणी आहोत. गुटेन्बगणच्या संशोिनापूवी 
ललदहण्या –वाचण्यावर  काही ननवडक लोकांचीच मालकी होती. 
बाकीचे लाखो लोक ननरक्षर होते. परंतु गुटेन्बगणमुळे लोकांच्या 
हातात पुस्तकं येवू लागले. माणसं ववचार करू लागली. शहाणे 
झाले. त्यांचे जीवनमान सुिारले.  तसाच काहीसा प्रकार िेल 
ललपीमुळे झाला. अंि लोकांना ललदहता वाचता येवू लागले. त्यांची 
स्स्िती सुिारली.

ब्र लच  कुटुांब त्याला धैया ठिल , सहािुभूती िाखवली. यात 
काय पवश र्?
17-18व्या शतकापूवी शेती हाच मुखय उद्योग असल्यामुळे घरातील
मुलाबाळासकट म्हातारे व तरुण सवण जण शेतात राबत होते व पोट
भरून घेत होत.े ररकामे हात सहन केले जात नव्हत.े त्यामुळे आिंळे, 
बदहरे वा अपंग असलेल्यांना घराबाहेर हाकलून भीक मागायला लावत
असत. त्यांना गाणे म्हणत भीक मागून पोट भरण्यालशवाय पयाणय
नव्हता. मालकाच्या हातातील सकण समिील प्राण्याप्रमाणे ते जगत
होत.े परंतु लुइच्या घरच्यानी त्याला लशकण्यासािी प्रोत्साहन दिले. व
सहानुभूती िाखवली. 

ब्र ल ललपीमध्य  लुइि  काय काय बिल क ल ?
कॅप्टन चाल्सण बाब्रबणयरच्या संकेत ललपीत आवाज ओळखण्यासािी
dashचा बऱ्यापैकी वापर केला होता. लुइने ते सवण वगळले. लशवाय
याच्या सुिाररत ललपीत आकड,े धचन्हं व संगीतासािीचे नोट्ससुद्िा
होत.े वप्रस्न्सपालने लुइ िेलची पुस्तकं प्रकालशत केली व भरपूर
प्रलसद्िी लमळवून दिली.



लुइच्या ललपपला मान्यता क व्हा लमळाली ?

ललपीच्या शोधािांतर सवा अांध शाळ त ही ललपी लशकवली जावू लागली. 
परांतु लुइच्या मतृ्युिांतर 2 वर्ाािी इांग्लांडि  या ललपीला अचधकृतपण  
मान्यता ठिली. त्यािांतर सवा युरोपभर याचा प्रचार झाला. 1932 मध्य  
अम ररक ि  याला मान्यता ठिली.



लुइला वाचण्यात फार गोडी.  
परांतु त्या काळी अांध मुलाांिा 
वाचण्यासािी पुस्ततकां  िव्हती.  

त व्हा लुइि  बोटाच्या स्तपशाावरूि 
अक्षरां ओळखण्याची ललपी शोधली.  

यातील प्रत्य क अक्षर सहा फुगीर बबांिपूासूि 
तयार क ल ल  असतात.

आता सवा अांध व्यततीांच्या बोटावर 
जगातील सवा पुस्ततकां  आह त...  


